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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRZEDMIOTY 

KIERUNKOWE 

Kod modułu: C 

Nazwa przedmiotu:  

PRAWO KARNE, KARNE-SKARBOWE I PRAWO 

WYKROCZEŃ 

Kod przedmiotu: 31 

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT EKONOMICZNY 

Nazwa kierunku: ADMINISTRACJA 

Forma studiów: SS Profil kształcenia: praktyczny Poziom kształcenia: studia I 

stopnia 

Rok / semestr:   

III/V 

Status przedmiotu /modułu: 

obowiązkowy 

Język przedmiotu / modułu: 

Polski 

Forma zajęć wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć (godz.) 
30 15     

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 
mgr Ewa Pachura 

Prowadzący zajęcia mgr Ewa Pachura 

Cel  kształcenia przedmiotu / 

modułu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi instytucjami 

prawa karnego materialnego, prawa wykroczeń i skarbowego, zasadami 

odpowiedzialności karnej, systemem i zasadami wymiaru kar i środków 

karnych, klasyfikacją i podstawowymi kategoriami przestępstw, wykroczeń, 

w tym przestępstw i wykroczeń skarbowych. 

Wymagania wstępne 
Student powinien posiadać wstępną wiedzę i umiejętności z zakresu prawa 

karnego, podstaw prawoznawstwa. 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nr efektu 

uczenia 

się/ grupy 

efektów 

Opis efektu uczenia się 

Kod 

kierunkowego 

efektu 

uczenia się 

Wiedza (Ma wiedzę w zakresie...)  

01 
Student charakteryzuje rodzaje odpowiedzialności karnej za przestępstwa i 

wykroczenia, w tym skarbowe. 
K1P_W02 

02 

Posiada wiedzę, wymienia jakie kary i środki karne, środki zabezpieczające 

można zastosować za popełnienie przestępstw i wykroczeń oraz wskazuje kiedy 

następuje zatarcie skazania i przedawnienie. 

K1P_W14 

Umiejętności (Potrafi…)  

03 
Potrafi odszukiwać i stosować odpowiednie przepisy z zakresu prawa karnego, 

wykroczeń i skarbowego. 
K1P_U01 

04 
Potrafi ustalać stan faktyczny oraz dokonywać wykładni kodeksowych przepisów 

prawa. 
K1P_U06 

Kompetencje społeczne  

05 Posiada zdolność do pogłębiania wiedzy i nadążania za zmianami prawa. K1P_K07 

06 Student potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy. K1P_K06 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Studenci zostaną zapoznani z instytucjami wymienionymi w części ogólnej prawa karnego, prawa wykroczeń 

oraz przedstawione zostanie stosowania ich w praktyce; zajęcia polegać będą na systematycznym omówieniu 

funkcji prawa karnego i wykroczeń, zwłaszcza instytucji jego części ogólnej tj. struktury przestępstwa i 

wykroczenia, zasad odpowiedzialności, systemu kar, środków karnych, zbiegów przepisów karnych, karnych i 

wykroczeń (w tym skarbowych), uchylenia karalności, zatarcia kary. 

Ćwiczenia 

Podczas ćwiczeń student zostanie zapoznany z wybranymi instytucjami prawa karnego materialnego, prawa 

wykroczeń i skarbowego oraz poszczególnymi typami przestępstw i wykroczeń; założeniem jest nabycie 



umiejętności ich rozróżniania i rozwiązywania kazusów.  

Laboratorium 

 

Projekt 

 

Seminarium 

 

Inne  

 

 

Literatura podstawowa 

M. Marej, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2018. 

Prawo wykroczeń, praca zbiorowa, wydawnictwo C.H. Beck, 2019. 

Agnieszka Choromańska, Agnieszka Sadło-Nowak, Anna Kalisz, Anna 

Świerczewska-Gąsiorowska, Dorota Mocarska, Janusz Bryk, Monika Porwisz, 

Sławomir Miszkiewicz, Wybrane zagadnienia prawa karnego skarbowego, 

Szczytno 2014. 

Literatura uzupełniająca  Komentarze do kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń i skabowego, orzecznictwa 

sądów. 

Metody kształcenia Wykład (informacyjny, problemowy i konwersatoryjny), prezentacja 

multimedialna, dyskusja, studium przypadku. 

 

 

Metody weryfikacji efektów uczenia się 

 

Nr efektu uczenia 

się/grupy efektów 

 

Egzamin pisemny  oraz zadanie praktyczne, będące częścią egzaminu 01-06 

  

  

Formy i warunki zaliczenia Test z pytaniami (70%)  oraz rozwiązanie kazusu (30%) 

 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 

Rodzaj działań/zajęć 

Liczba godzin 

Ogółem 

W tym zajęcia powiązane  

z praktycznym przygotowaniem 

zawodowym 

Udział w wykładach 30  

Samodzielne studiowanie  10  

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych                                 

i laboratoryjnych, warsztatach, seminariach
 15 15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń 10 10 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 
 10  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 24  

Udział w konsultacjach 1  

Inne   

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100 25 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 4 

Liczba punktów ECTS przypisana do dyscypliny 

naukowej 
4 nauki prawne 

Liczba punktów ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
 1 

Liczba punktów ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 
1,8 

 


